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کراسی و جمهوریت و از عوامل وهای اصلی دم یکی از پایه ،از کیفیت سیاست و حکمرانی

عنوان یکی از ابزارهای  هارزیابی اجتماعی در ایجاد حکمرانی مطلوب است. شفافیت ب

تواند  گیری در کشورهاست و می تصمیمنظارت مردمی بر پارلمان و تاثیرگذار بر فرایند 

گذاری را آماده کرده و فرصتی برای آغاز اصالحات ساختاری  بستر تحول در عرصه قانون

عنوان یکی از قوای اساسی  مجلس شورای اسالمی به های مختلف جامعه باشد. در بخش

عهده  هب اساسی را ینقش ،های کشور گیری در فرایند تصمیم ،نظام جمهوری اسالمی ایران

دارد که این مهم در کلیه اصول فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده 

گیری  کننده در فرایند تصمیم نمایندگان از عوامل تعیین یاز آنجا که شفافیت آرا است.

مجلس شورای اسالمی است، در این تحقیق، به بررسی ابعاد مختلف شفافیت و نقش آن 
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 ایم که: دهکردر این مقاله این پرسش را مطرح  شود. حکمرانی مطلوب پرداخته می

نمایندگان چه نقشی در کارآمدی مجلس شورای اسالمی از منظر حکمرانی  یشفافیت آرا

رسرد    نظرر مری    بهکه  ایم در پاسخ به پرسش فوق این فرضیه را مطرح کرده مطلوب دارد؟

داشتن و نظارت  شفافیت آرای نمایندگان مجلس عالوه بر تحقق حق ذاتی مردم در آگاهی

گرذاری و نظرارت برر آن را فرراهم      مردم از فرایند قانون هبر وکالی خود، امکان اطالع هم

-در این پژوهش از روش توصریفی  کند.  آورد و سالمتی و کارایی مجلس را تضمین می می

 یلی بهره گرفته شده است.تحل

شفافیت، آرای نمایندگان، مجلس شورای اسرالمی، حکمرانری خروب،     های کليدی: واژه

 کارآمدی

 



 

 

 مقدمه

 در اما رفت؛ به کار می کمتر دوم یجهان جنگ از سپ یها سال در خوب یحکمران
 حکومرت  از فراترر  یزیچ به که است کرده ظهور دیجد یمفهوم با1891ه ده طول

 دولرت   هواژ برا  مترراد   ،آکسرفورد  فرهنرگ  در اصرالح   نیا. دارد اشاره( دولت)
 یبررا  را اصرالح   نیر ا یاسر یس شرمندا  یندا 1890 هده در اما. است شده استفاده
 اریبسر  مفهروم  خروب  یحکمرانر  ،واقر   در .کارگرفتنرد  به دولت از آ  زکرد یمتما

 و یمردن  هجامعر  دولت، نهاد سه مشارکت ولصمح که ردیگ یم بر در را یا گسترده
 .هستند یضرور داریپا یانسان هتوسع یبرا ها آ  هس هر. است خصوصی بخش

 ،خصوصری  بخرش  ؛آورد  مری  وجرود  بره  بارور حقوق و یاسیس طیمح ،دولت
 یاجتمرا   و یاسر یس تعامر   ،یمردن  هجامعر  و آورد یمر  دیر پد را درآمرد  و اشتغال
 را یاسر یس و یاجتمرا   ،یادصر اقت یهرا  تیر فعال در مشارکت یبرا فعال یها گروه
 ،یدموکراسر  چرو   یمیمفراه  از نرو  تیر روا تنها نه خوب یحکمران. کند یم  یتسه

 ،حرال  همرا   در ؛اسرت  قرانو   تیر حاکم و مشرارکت  ،ییگرو  پاسر   بشرر،  حقوق
 جرا  کیر  در هرا  شارز و اهردا   نیا ههم . اگردهد  می دست به ی مفهومیچارچوب
 و یاجتمرا   ،یاسر یس ،یادصر اقت هتوسع از ا م انسا  هتوسع اهدا  و شوند جم 
 محور انسا  هتوسع تگریروا خوب یحکمران ؛شود دنبال مردم، تیمحور با یفرهنگ
 استی جهان بانک ،کرد مالر  را یمباحث نهیزم نیا در که معتبر مرج  نیاول. است
یی قضرا  نظام کارآمد، ی موم خدمت هارائ»  نوا  به را آ 1898 سال گزارش در که

 .است کرده فیتعر «گو پاس  یادار نظام و ا تماد قاب 
فقرط در   نره  «شرفافیت »لفره  وهای چندگانره حکومرت خروب، م    لفهودر کنار م
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المللی از رواج و ا تبرار   ها و نهادهای بین محاف   لمی و پژوهشی بلکه در سازما 
هرای   روزافزونی برخوردار شده است. لذا در ایرن فصر ، ضرمن اشراره بره جنبره      

 «شفافیت»ت سیاسی، بر مولفه تاریخی و پیشینه استفاده از حکمرانی خوب در ادبیا
 شویم. متمرکز می ،دهد که موضوع این رساله را تشکی  می

توانرد بره نروع برگرزاری      بررسی ضرورت تحقق شفافیت آرای نمایندگا  می
انتخابات مجلس در کشور مربوط باشد. انتخابات در کشور ما بره صرورت حزبری    

به لیست در کشور باب شرده  های اخیر رأی داد   سال شود، هرچند در برگزار نمی
است، اما این دلی  برگزاری انتخابات حزبی نیست. درهرصورت اگرر نظررات هرر    

ها، لوایح و هر موضو ی  کره نیراز بره رأی     نماینده  در موافقت و مخالفت با طر 
این امکا  برای مردم محقق خواهد شد کره  ملکررد    ؛مشخص باشد ،نماینده دارد

کننرد.   گرو  شا  ارزیابی و آنا  را پاس  عارهای انتخاباتیوکحی خود را نسبت به ش
گو بود  نماینردگا  در   کاری و پاس  تواند به رف  پنها  شفافیت آرای نمایندگا  می

 سالح ملی در ابعاد تقنینی و نظارتی منجر شود.
 ؛اند، ایرن آگراهی   زمانی که مردم بدانند چرا نمایندگا  این تصمیمات را گرفته

کننده راه  دالت و تضمین مناف   حفاظت ؛شفافیت است. این شفافیت کننده تضمین
طرور مسراوی در شررایالی     هدهد که تصمیمات همه ب آنهاست و این اطمینا  را می

 مساوی برای رفاه همه افراد جامعه است.
است که برای اداره کرد  بهتر و کارآمرد کشرور، گریرزی از آ      ای شفافیت بایسته

یابرد. بررای    نیست. فساد و ناکارآمدی در پناه نبود شفافیت، امکرا  ظهرور و برروز مری    
مقابله با این مشک ، راهی جز حرکت در مسیر شفافیت وجود ندارد.  رحوه برر تاکیرد    

امروزه این مفهروم وجره    بر اهمیت شفافیت در متو  نظری حکمرانی ماللوب )خوب(،
شرفافیت اجرازه داد  بره شرهروندا  بررای      لبه افکار  مومی هم هسرت. هرد  از   مالا

 (.62، 1386)محمودآبادی،  ها و  ملکردهاست داشتن درقبال سیاست گو نگه پاس 
مبارزه با فساد نیز از اهدا  اصلی و راهبردی شرفافیت اسرت کره اهمیرت و     

شرکارا مشرخص کنرد. ضررورت توجره بره حروزه        جایگاه توجه به این مقوله را آ
شفافیت در نظام اسحمی در این است که باید با هرگونه ناکامی، فساد و تبراهی در  
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سرارری دینری    سیستم سیاسی و اقتصادی مقابله شود و زمینه  بررای احقراق مرردم   
توا  گفت، دسرتیابی بره شرفافیت در بسرتر      صورت است که می د. دراینشوفراهم 

محصرول مشرارکت سره     ؛د، زیرا حکمرانی خروب شو ماللوب محقق میحکمرانی 
آنها برای توسعه انسرانی   همدنی است و هر س خصوصی و جامعه نهاد دولت، بخش
آورد،  محور ضروری هستند یعنی دولت محیط سیاسی به وجود می پایدار و  دالت

ی و آورد و جامعه مدنی تعامر  سیاسر   خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می بخش
هرای اقتصرادی، اجتمرا ی و     های فعال بررای مشرارکت در فعالیرت    اجتما ی گروه

تنهرا روایتری نرو از مفراهیمی چرو        کند. حکمرانی خوب نره  سیاسی را تسهی  می
گرویی، مشرارکت و حاکمیرت قرانو  اسرت بلکره        کراسی، حقوق بشرر، پاسر   ودم

(. اگرر  789:1981زاده و شراکر،   دهد )قربرا   دست می هحال چارچوب هم ب درهما 
اهدا  توسرعه انسرانی ا رم از     ؛جا جم  شوند ها در یک همه این اهدا  و ارزش

شرود.   توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتما ی و فرهنگی با محوریت مرردم محقرق مری   
محور است. اولین مرج  معتبرر کره در ایرن     حکمرانی خوب روایتگر توسعه انسا 

آ  را بره   1898است که در گزارش سال  زمینه مباحثی را مالر  کرد، بانک جهانی
گرو   ی قاب  ا تماد و نظام اداری پاس ی نوا  ارائه خدمت  مومی کارآمد، نظام قضا

 (.392:1992 ،تعریف کرده است )استو
شرود کره بره     در این پژوهش با پرداختن به این قسم از حکمرانی، سرعی مری  

شرفافیت آرای نماینردگا  چره نقشری در      پاس  داده شود که سوال اصلی پژوهش
پاسخی براساس  کارآمدی مجلس شورای اسحمی از منظر حکمرانی ماللوب دارد؟

نماینردگا  مجلرس    یفرضیه در این گزاره منعکس شرده اسرت: شرفا  شرد  آرا    
امکرا    ، حوه بر تحقق حق ذاتی مردم در آگاهی داشتن و نظارت بر وکحی خرود 

آورد و ایرن امرر    گذاری و نظارت بر آ  را پدید می ند قانو اطحع همه مردم از فرای
 وری در مجلس خواهد بود. بهره یضامن سحمتی و ارتقا

 پژوهش هپيشين

 از ماللروب  حکومت و خوب با  نوا  حکمرانی کیفی پژوهشیدر ( 1398رونقی )
 مفهروم  بررسری  کنرد کره   مری را دنبرال   هد این اجتما ی   لوم های پارادایم منظر
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 منظرر  از جامعره  سالح در خوب حکمرانی مفهوم با آ  ارتباط و ماللوب حکومت
 روش از اسرتفاده  برا . اسرت  چگونره  سیاسی و اجتما ی  لوم مالر  پارادایم چهار
 حکومرت  هرای  شراخص  پرژوهش،  ادبیرات  همالالعر  براساس کیفی محتوای تحلی 
 انتقرادی،  و بنیرادی  سراختارگرایی  مدرنیسرم،  پسرت  مدرنیسم، های پارادایم ماللوب
 نترای   از. اسرت  شرده  مقایسره  خروب  حکمرانری  هرای  شاخص با و شده شناسایی
 در مرردم  نماینردگا   حضرور  و جمهوریرت  شراخص  شناسایی به توا   می پژوهش
 ایجرراد و بنیررادی سرراختارگرایی در جامعرره طبقررات حررذ  مدرنیسررم، پررارادایم

 حکمرانری  پرارادایم  همچنرین . کررد  اشاره مدر  رویکرد پست در آزاد وگوی گفت
 حکومرت  الگروی  از فراترر  مفهرومی  چهارگانره،  هرای  پرارادایم  از هریک در خوب
 هحروز  درهرا   پرارادایم  تفکیرک  بررای  مفهرومی  چرارچوبی  انتهرا  در. دارد ماللوب

 .است شده ارائه حکمرانی
یرن  اجتمرا ی ا  سرمایه و خوب پژوهشی با  نوا  حکمرانیدر ( 1398پیکانی )

 در سررمایه اجتمرا ی   ایجاد با خوب حکمرانی الگوی که است را مالر  کرده فرض
مردیریتی، سیاسری، اقتصرادی،     سرالو   در توسرعه  موجر   گانره، خرود   سره  ساختار
 شخصریت  و ماهیت با دولت رویکرد، این در سا  بدین .شود  می فرهنگی و اجتما ی
 همکرراری و شررراکت در گررر تسررهی  و منالقرری ای برپایرره آ  سررازماندهی و متمررایز
 و غیردولتری   مرومی  نهادهرای  و جامعره مردنی   ماننرد  دیگرر  اجتمرا ی  هرای  بخش
 و جدیرد   صرر  ویژگری  تررین  اصرلی  و کنرد  ایفا می نقش توسعه در خصوصی بخش
   .شود  می بینی پیش ساختار این در است، تمرکززدایی هما  که شد  جهانی

میزا  پشتیبانی مرردم از حکمرانری    بینی پیش( پژوهشی با نوا  1398 ابدی )
به موج  این پژوهش،  انجام داده است.های حکمرانی خوب  لفهوایرا  براساس م

 اقتصادی و سیاسی توا  تقویت با ث خود ،حکمرانی از کشور یک مردم پشتیبانی
 حکومرت  هوظیف ،مردمی پشتیبانی این حفظ و ایجاد چگونگی و شد خواهد کشور
 از هرا  آ  پشتیبانی با مالابق زندگی از مردم رضایت میزا  که اییآنج از. بود خواهد

 بانرک  پارامترهای براساس شده تعیین حکمرانی بود   خوب میزا  است، حکمرانی
 یرک  پرژوهش،  ایرن  در. شود  می درنظرگرفته مردم پشتیبانی پارامتر  نوا  به جهانی
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 براسراس  مرردم  زنردگی  از رضرایت  متغیر رفتار بینی پیش برای سیستم پویایی مدل
 و  لری  روابط براساس مدل نتای  و شده است ایجاد خوب، حکمرانی پارامترهای

 قوای و مردم ازسوی دوجانبه تحشی مستلزم پشتیبانی این که کند  میکید ات  معلولی
 .است یهیقضا و مجریه مقننه،

 در خروب  حکمرانری  و  ردالت  ( پژوهشری برا  نروا  نسربت    1397اکوانی )
  ردالت  نسربت  بررسری  مقالره،  ایرن  همسئل دینی انجام داده است. نوگرایی گفتما 

 دینری  نروگرای  دو آرای بر تکیه با شیعه دینی نوگرایا  هاندیش در خوب حکمرانی
 مقالره  ایرن  روش. اسرت  مالهرری  مرتضری  شرهید  و( ره) خمینی امام یعنی معاصر
 دیردگاه  خروب  حکمرانری  و  ردالت  هرای  شاخص از استفاده با و است ای مقایسه

 .شود می بررسی مفهوم دو این نسبت هزمین در شیعه نوگرایا 

 ابزار پژوهش

باز و غیرساختمند برا   هدر پژوهش حاضر برای گردآوری اطح ات از ابزار مصاحب
آزاد و مشارکتی برای  هشود. همچنین از مشاهد نظرا  و اه  فن استفاده می صاح 

اسرتفاده از اسرناد و مردار      ،بردیهی اسرت  د. شرو  گردآوری اطح ات استفاده مری 
نیز جامعه پژوهش  گیرند. موجود درراباله با موضوع پژوهش در این حیاله قرار می
صورت کلری و جمعری    متشک  از دو گروه است: پژوهشگرا  حوزه  لوم سیاسی به

 مجلس شورای اسحمی. های گذشته از نمایندگا  کنونی و دوره

 مبانی نظری

گیرری از   هش محور تأمحت نظری را به خود اختصاص داده، بهرهآنچه در این پژو
نماینردگا  در   ینظریه حکمرانی ماللوب برای بررسی موضوع نقرش شرفافیت آرا  

 گونراگونی  تعراریف  خوب حکمرانی رایکارآمدی مجلس شورای اسحمی است. ب
 از هرکدام. ندارد هم با چندانی تفاوتها  آ  ههم بر حاکم رو  که است شده ارائه

 و کررده اسرت   توجره  آ  از خاصری د ابعرا  بره  شرده  بیا  مفهوم این از که تعاریفی
 برر  تروا   مری  را خوب حکمرانی، درواق . اند را تعریف کرده مفهوم این آ  برمبنای
 اساس بر تعریف در ،بیانی به. کرد تعریف یندافر اساس بر یا آ  های ویژگی اساس



 1399تابستان  ♦ وپنجشماره نود ♦م نهو سال بیست ♦      90

 (.جهرانی  بانک تعریف مانند) شود می تعریف خوب حکمرانی وضعیت ها، ویژگی
 حاکمیرت  ا مرال  ینرد افر اسراس  برر  خروب  حکمرانری  ،دوم روش در که درحالی
 .دشو می تعریف

 خوب حکمرانی تعریف .1جدول 

 تعریف
 انك جهانیب

1992 
، چارچوب قانونی گویی پاسخ ،(ها گزارش و رفع نارسایی هبندي، حسابرسی، ارائ شامل بودجه)مدیریت دولتی كارا 

 (.جلوگیري از فساد برايها و شفافیت  اثربخشی فعالیت هباراطالعات در)براي توسعه، اطالعات و شفافیت 

1993 ODA 
شایستگی دولت، احترام به  گویی، پاسخ ،(به معنی وجود فرایندهاي مشاركتی و رضایتمندي افراد) مشروعیت دولت

 .حقوق بشر و رعایت قانون

فرید من 
1998 

 (.عدالت) هوشمند، مشمولیت آمیز بحران، رهبري سیاسی خالق و گویی، مدیریت مسالمت حسابدهی عمومی، پاسخ

بانك 
 2000جهانی

 .گویی، حساسیت به نیاز فقـرا، مدیریت قوي و ثمربخشی هزینه مشاركت، شفافیت، پاسخ

2000 
UNDP 

انداز  كارایی، چشم ثمربخشی و گرایی، ویی، اجماعگ مشاركت، عدالت، شفافیت، حسابدهی، حکومت قانون، پاسخ
 .استراتژیك

 كافمن
كشی،  خشونت، جرم و آدم نبودگویی، ثبات سیاسی و  اظهارنظر و پاسخ)توان آن را سنجید  در شش جنبه می

 .)و كنترل فساد هاي قانونی، برابري حقوقی تحمیل نبودكارآمدي حکومت، 

و  هایدن
 همکاران

حکمرانی خوب را در شش  توان می (گویی و شفافیت مشاركت، انصاف، شایستگی، كارآمدي، پاسخ) در پنج جنبه
 .سنجید (یهیقوه قضا و اقتصادي هجامع سیاسی، حکومت، بروكراسی، همدنی، جامع هجامع) حوزه

 دیکست
(2009) 

، اجراي قراردادها، كنش مالکیت حفاظت از حقوق)نیاز اساسی بازار اقتصادي  حکمرانی خوب براي تضمین سه پیش
، افراد در امور هاكند كه براساس آن حمایت می ییفرایندها هماقتصاد حکمرانی خوب، از هضرورت دارد  (جمعی

 كنند. یابی به نهایت توان اقتصادي جامعه مبادله می دست برايشوند و با یکدیگر  مختلف متخصص می

 2010گریندل 
باید داشته باشد. حکمرانی  پسندیده است كه حکومت هاي ویژگیر فهرستی از موارد بیانگ بیشترحکمرانی خوب در 
دولت باید انجام دهد مانند كاهش فقر، حفظ ثبات سیاسی  اموري است كه ههاي هنجاري دربار خوب، بیانگر نگرانی

 .اي خدمات پایه هیا عرض

 (.1398مرزبا ،)  استخراج کرده است( 2007)پن  تعریف اول را گریندل 

شرده   ای پرطمالراق، امرا کمترر شرناخته    شفافیت در ادبیات سیاسی روز کشور واژه
ی امیردی را بررای شرفافیت     بارقه ،است. قانو  انتشار و دسترسی آزاد به اطح ات

اسرت، امرا کفایرت     کررده ها بره سروی مرردم رهنمرو       اطح ات از سمت دستگاه
گونه کره بایرد و شراید،     آ روی تحقق شفافیت،  کند؛ چرا که موان  مهمی پیش نمی

هرا و   خوبی شناخته شده، ضرورت ترتی  رزم است تا شفافیت به وجود دارد. بدین
های مختلف ارزیابی شرده و سرازوکارهای مناسر      کارگیری آ  در حوزه هاثرات ب

 د.شوتروی  و توسعه آ  در بدنه حاکمیت طراحی 
شرک   ده بدانیم، بردو  کنن های حکمرانی ماللوب را اگر چند  نصر تعیین ریشه

ای که درصرورت تحقرق    پدیده ؛ترین آنها مقوله شفافیت خواهد بود یکی از اساسی



 91     ... نمایندگان در کارآمدی مجلس شورای اسالمی ینقش راهبردی شفافیت آرا

آ ، سحمت یک نظام سیاسی و ساختارهای آ  تا حد زیادی تضمین شده و زمینره  
 آورد. کنی آ  در محیط جامعه را فراهم می مبارزه با فساد و ریشه

توانند  دهد و مردم می ای قرار می یشهنحوی حکمرانا  را در اتاق ش شفافیت به
قضاوت درستی درباره  ملکرد آنها داشته باشند و میرزا  کارآمردی آنهرا را مرورد     
سنجش قرار دهند. یکی از آثار بسیار خوب حکمرانی متکی بر فنراوری اطح رات   

ریشه فساد از بین برود، چرا  تا شود مسئله شفافیت است؛ امری که منجر به این می
چیرز متکری برر اسرناد و      رود و همره  ارتباطات شخصی از بین مری  ،رخحل آ که د

کنرد و   شود. در این وضرعیت دیگرر کسری از شرما طلر  رشروه نمری        مدار  می
گیرد، هرم   تواند در کارهای شما اخحل ایجاد کند. درواق  هم کارها سر ت می نمی

شود. در  برقرار می نو ی یابد و هم  دالت به ا تماد اجتما ی و رضایت افزایش می
جرویی   دهرد. در زمرا  صررفه    این فرایند، سیستم بدو  تبعیض به همه خدمت مری 

های مختلف و مراجعات متعدد تلف  هایی که که در صف شود و خیلی از انرژی می
شود. قانو  برای همگا  یکسرا    شد، ذخیره شده و در کارهای دیگر صر  می می

 ردم نیز محسوس خواهد بود.برای م مسئلهشود و این  ا مال می
مثابه جریرا    یا به نمایندگی از آنها، به شهروندا     وسیله اطح ات تولیدشده به

برا ایرن اطح رات     خو  و  ام  حیات اقتصاد و ملت اسرت؛ دولرت وظیفره دارد    
فررض اطح رات  مرومی     صورت پیش هب .دکنملی رفتار    نوا  دارایی و سرمایه به

مرردم تلقری شرده    « حق»مردم قرار گیرد، چرا که دانستن آنها باید دردسترس همه 
بره  برارتی دیگرر،    . کنرد  بجز مواردی که شفافیت  مومی ایجراد ضررر مری    ،است

اطالعاتی که باید،  ر    .شفافیت یعنی حق مردم برای دسترسی به اطح ات  مومی

ی، و بده ماداطبی   زمانی که بای،  ر  قالبی که بای،  با کیفیتی که بای،  ر  محلی که با

لذا وقتی همه این شروط باشند، شفافیت حاصر  شرده اسرت.     ا ائه شون،.  که بای،
معنرای ارائره همره     شود  دم شفافیت. لذا شفافیت الزاما بره  کمتر یا بیشتر از آ  می

 اطح ات به همه افراد نیست.
شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسحمی  ملکرد خرودش  »
طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شرفافیت اسرت، بایرد هرم     را به 
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 (26/09/1388 -)مقام معظم رهبری  «بکنند.
ا تمادترین  و قاب  ترین راهبردیترین،  هزینه ترین، کم سو سری  شفافیت از یک

پذیری  سازوکار برای مبارزه با فساد )پیشگیری، کشف و درما (، افزایش مسئولیت
 هزینره  کاهش مردمی، ثرومسارری، مشارکت فعال و  شایسته یگویی، ارتقا و پاس 

  .است اجتما ی  سرمایه و کارآمدی افزایش درنتیجه و زما  و
شرمار   گرذاری بره   گیری و سیاسرت  زیرساخت تصمیم  از سوی دیگر شفافیت،

گیرری مختر     لحظه، تصمیم ی و بهیرود. بدو  وجود اطح ات دقیق، کام ، جز می
تواننرد بره تصرور و     های گوناگو  نمی شود و دانشمندا  و متخصصا  در حوزه می

هرای پیشرنهادی خرود را بره صراحبا        راهکارها و بسته  تحلی  صحیح دست یافته،
 حر   زیرساخت اما نیست، ای مسئله هیچ ح  شفافیتقدرت و تصمیم ارائه کنند. 

( بایسرتی  و) توانرد  مری  اما دارد،ن ای فایده تنهایی به شفافیت. است مسائ  از انبوهی
ئ  ملی جای گیرد. لذا نگراه  مسا ح  در ها سیاست و اقدامات از بسیاری  مقدمه در

 به شفافیت باید اساسی، زیرساختی و دارای اولویت باشد.
 .نظر دارند شفافیت مفهومی است که سحیق مختلف سیاسی روی آ  وحدت

 ،دهد کره نظرارت متمرکرز سرازمانی     میچنین دنیا نشا   تجربیات کشور و هم
د، ناکارآمرد اسرت و از   کنر   حوه بر اینکه هزینه زیادی را بر حکومت تحمیر  مری  

تواند نقش مکم  ایفرا   اثربخشی رزم برخوردار نیست. نظارت  مومی و مردمی می
د. نظارت  مومی نیز بردو  وجرود اطح رات غیررممکن اسرت. لرذا شرفافیت        کن

 .کند می فراهم  نظارت  موم مردم را رویکردی است که امکا
بدا  معنرا کره رویکررد جدیرد و کحنری        است،« کح  پارادایم»شفافیت یک 

کند و  ینک جدیدی در ح  مسائ  به مرا ارائره    نسبت به ح  مسائ  به ما ارائه می
  گیری و مجازات مجرمین بعد از وقروع جررم،   جای رویکرد مچ دهد. شفافیت به می

 نروا  رویکررد اصرلی خرود      هری از ایجاد فساد و ناکارآمردی را بر  یرویکرد پیشگ
 گیری فساد جلوگیری کند. گیرد و تحش دارد از ایجاد بسترهای شک  درنظرمی

سرازمانی در   هرای برین   افزایش مشارکت و نظارت مردمری، تسرهی  همکراری   
  گرویی مسرئولین،   پرذیری و الرزام پاسر     هرای اجرایری، افرزایش مسرئولیت     دستگاه
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ا تمراد و سررمایه اجتمرا ی     یچنرین ارتقرا   ری و مبارزه با ایجاد فساد و همییشگپ
 شمار آورد. هتوا  از نتای  ایجاد شفافیت ب حاکمیت را می

شفافیت یک ارزش اساسی برای دموکراسی های مدر  است. مفهوم شرفافیت  
 کند که باید نتیجه چنرا  شریوه حکمرانری،     نوا  سازوکاری  م  می درحقیقت به

دهد شهروندا  در امور  مومی کنتررل و   اداره و مدیریت دولت باشد که اجازه می
 مشارکت داشته باشند. در م  شفافیت باید شام  موارد ذی  باشد؛

 معنای دقیق کلمه( برای دسترسی به اطح ات  مومی )به هایی درخواست-1
قرار داد  آ  برای شرهروندا    تعهد دولت به تولید اطح ات و دردسترس -2

 دهد )شفافیت فعارنه(. گسترده را اجازه می به شیوه هایی که دسترسی
توانمندسررازی شررهروندا  برررای مالالبرره ایفررای تعهرردات دولررت در ایررن  -3

 .خصوص
عنوان ر جه گشدورگی و بدازبورن    شفافیت بهدر تعاریف مبتنی بر پاسخگویی، 

 نروا    تروا  بره   به  بارت دیگر، شفافیت را مری بیا  شده است.  سسات و نهارهاوم
میزا  نظارت و ارزیابی ا مال افراد در نظر گرفت. در این دیدگاه، شفافیت ارتبراط  

گویی دارد و  لت تقاضا برای شفافیت این است که شرهروندا ،   تنگاتنگی با پاس 
هرا   آ های اتخاذشده و  ملکرد  گذارا  را بابت سیاست استسیگیرندگا  و  تصمیم

کید بر اجرای قوانین و مقرررات نیرز مشراهده    اداند.در وجه شفافیت با ت مسئول می
شود که سازما  تجارت جهانی، اطمینا  از دسترسی به شفافیت در قراردادهرای   می

 داند: المللی را مستلزم سه شرط اصلی می تجاری بین
می منتشدر شد،ه   طو عمو ها به اطالعات ر با ه قوانین  مقر ات و سایر  ویه -1

 ؛باش،

 ؛نفع از قوانین و مقر ات مربوط و تغییرات ر  آنها های ذی مطلع کررن گروه -2

طرفانده و مققدو     اطمینان از اینکه قوانین و مقر ات به صو ت یکپا چه  بی -3

 .شور اجرا می
توانایی » و «  قابلیت رسترسی به اطالعات» وجه اشترا  همه تعاریف مذکور، 

اسرت، زیررا قابلیرت    «  ا تباط و وجور جریان ا سا  و ر یافدت اطالعدات  برقرا ی 
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)خبرنامره شرفافیت و    آید دسترسی به اطح ات از ابعاد مهم شفافیت به حساب می
 مقابله با فساد، شماره پنجم مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه(.

هرایی   افرت ها و ب توا  بدا  اشاره کرد، شناسایی زمینه نکته مهم دیگری که می
ها مورد بررسری قررار گرفتره اسرت. ایرن       است که پدیده شفافیت اطح ات در آ 

هرا و تعراریف متنروع     ها، به خودیِ خود گوناگونی برداشت ها و بافت تفاوت زمینه
سرازد و بره تعمیرق در  مرا از ایرن پدیرده        ارائه شده از این پدیده را مشخص می

های مالالعاتی مختلفی از  زمینه  ات درطورکلی، شفافیت اطح کمک خواهد کرد. به
قبی  فساد اداری، امور نظامی، رشد اقتصادی، حفاظت از محریط، بازارهرای مرالی،    

 مرورد  و ...گذاری، تجارت  سیاسی، قانو  المللی، اقتصاد های بین حکومت، سازما 
هرای   .مسلم اسرت کره اشرتغال ذهرن در هریرک از زمینره      است گرفته قرار بررسی

توانرد منجرر بره ارائره تعریرف یرا        شده برای شفافیت اطح ات، می اشاره مالالعاتی
برداشتی از شفافیت اطح ات شود که متمایز از دیگر تعاریف اسرت و بره بعرد یرا     
ابعاد خاصی معالو  است. برای مثرال، شرفافیت در حروزه دولرت الکترونیرک و      

الالعررات یررک شررهر، م  ت شررهری و سررازوکارهای ادارهیشررفافیت در حرروزه مرردیر
کند. بدین نحو که گرچره در یرک کر  بره هرم       مند اما گوناگونی را طل  می روش

توانرد   پیوسته به یکدیگر مرتبط باشند، اما هرکدام از این تعراریف و مالالعرات مری   
   حدود و اقتضائات خاص خود را داشته باشد.

و هرم   کنرد  ها در جامعه، هم به بهبود رفتار نمایندگا  کمرک مری   ارائه این تحلی 
ترر در   دانش مردم نسبت به رفتار نمایندگا  را برای انتخراب نماینردگا  بهترر و صرالح    

هرا   گری چنین سب  کاهش فساد در زمینه ربی برد. هم های مختلف مجلس بار می دوره
هرا و لروایح    نفعا  بعضری طرر    و جلوگیری از خرید رای برخی نمایندگا  توسط ذی

های سیاسری نیرز درصرورت شرفافیت آرا      اب و گروهشود. احز مالروحه در مجلس می
توانند  ملکرد ا ضای خود را تحلیر  کننرد و بره فعالیرت نماینردگا   ضرو خرود         می

ساختار بهتری دهند.درنتیجه، ایرن موضروع با رث ارتقرای سرالح احرزاب و  ملکررد        
های سیاسری خواهرد شرد. بررسری ضررورت تحقرق شرفافیت آرای نماینردگا           گروه
نوع برگزاری انتخابات مجلس در کشور مربوط باشرد. انتخابرات در کشرور     تواند به می
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های اخیرر رای داد  بره لیسرت در     شود، هرچند در سال صورت حزبی برگزار نمی ما به
کشور باب شده است، اما این دلی  برگزاری انتخابات حزبری نیسرت. در هرر صرورت     

ا، لوایح و هر موضو ی کره نیراز   ه اگر نظرات هر نماینده در موافقت و مخالفت با طر 
به رای نماینده دارد، مشخص باشد؛ این امکرا  بررای مرردم محقرق خواهرد شرد کره        

گرو   شا  ارزیرابی و آنرا  را پاسر      ملکرد وکحی خود را نسبت به شعارهای انتخاباتی
گرو برود  نماینردگا      کاری و پاس  تواند به رف  پنها  کنند. شفافیت آرای نمایندگا  می

سالح ملی در ابعاد تقنینری و نظرارتی منجرر شرود. زمرانی کره مرردم بداننرد، چررا           در
کننرده شرفافیت اسرت. ایرن      اند، این آگاهی تضرمین  نمایندگا  این تصمیمات را گرفته

دهد کره   کننده راه  دالت و تضمین مناف  آنهاست و این اطمینا  را می شفافیت حفاظت
مساوی برای رفاه همه افرراد جامعره اسرت.    طور مساوی در شرایالی  تصمیمات همه به

شفافیت آرا  حوه برر اطرحع مرردم از  ملکررد نماینردگا  خرود در مجلرس شرورای         
گرو باشرند. از ایرن     اسحمی، موج  خواهد شد تا نمایندگا  نسبت به رای خود پاسر  

اجتما ی مرردم، موجبرات تقویرت سراختار انگیزشری      -رو، ضمن ارتقای بلوغ سیاسی
آورد.  گذاری کشور را نیرز فرراهم مری    جویی در فرایند قانو  برای مشارکت  موم مردم

دهد هر کشور بنا برر شررایط و مقتضریات خراص      تجربه کشورهای گوناگو  نشا  می
 خود برای انتشار اطح ات آرای نمایندگا  پارلما ، تصمیماتی گرفته است.  
یت حراکمیتی  شفافیت در مجلس شورای اسحمی یکی از بخش هرای مهرم شرفاف   

چیرز را   مجلرس خروب همره   »است. به تأسی از فرمایش حضرت امام )ره( که فرمرود:  
تروا  گفرت شرفافیت مجلرس      ، مری «کنرد  چیز را بد می کند و مجلس بد همه خوب می

انجامرد و   شورای اسحمی به فراگیر شد  شفافیت در سایر بخرش هرای حکومرت مری    
شرود. شرفافیت آرای نماینردگا  از     می مندی ک  حاکمیت از مزایای شفافیت سب  بهره

گیری مجلس شورای اسرحمی اسرت و در بسریاری     کننده در فرایند تصمیم  وام  تعیین
اساس، بجز جلسرات غیر لنری     نوا  یک اص  پذیرفته شده است. براین از کشورها، به

بررسری  یابرد.   یا موارد امنیتی، آرای نمایندگا  به همراه اسامی ایشا  انتشار  مومی مری 
دهرد کره شرفافیت آرای نماینردگا       وضعیت موجود مجلس شورای اسحمی نشا  مری 

سراز بروده و الگرویی بررای دیگرر       تواند آغازی بر تحرول در ایرن نهراد سرنوشرت     می
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 ساختارهای کشور در جهت فرمایشات مقام  ظمای وریت در امر تحول باشد.

 ایران هوری اسالمیاساسی جم قانون در خوب حكمرانی های لفهوم ارزیابی

 اسرت  گرفتره  تانشر  فرهنگری  و اجتمرا ی  سراختار  دو از ایرا  در دولت ساختار
 وجرود آمرد     به با ث اجتما ی و فرهنگی شک  همین(. 17-36: 1379 آشوری،)

 اصر  ) نظرام  اسرحمیت  برر  زما  هم که شده است ایرا  در از حکومت خاصی نوع
 جمهوریرت  و ایررا   اسرحمی  جمهروری  اساسی قانو  (2)ششم و پنجاه و (1)چهارم
 کوتراهی  زمرا   در اساسری  قانو . شود  میکید ات ( (3)اساسی قانو  ششم اص ) نظام
 قردرت  توزیر   تعیین کیفیرت  ،اساسی قانو  کارکردهای و وظایف از. گرفت شک 

 شده منعکس اساسی متو  قانو  در آ  اصول که است اقتدار سازماندهی و سیاسی
 از. شرود  توجره  اساسری  قرانو   در حکمرانری  هرای  لفره وبره م  باید درنتیجه،. است

 برر  مشرتم   بایستی اساسی قانو  که است این اساسی قانو  هر منالقی مفروضات
 اصول از. باشد شده لحاظ آ  در درونی سازگاری هقا د که باشد احکامی و اصول
 یرک  از حکمرانری  بنیادین های ارزش حاکمیت این است که مورد در اساسی قانو 

داشرته   آمیرز  مسرالمت  زیسرتی  هرم  و سرازگاری  یکدیگر با و گرفته چشمه منشأ سر
 اصرول  کره سرازگاری   اسرت  حاکمیتی موردنیاز هنظری ایرا  در نمونه، برای. باشند

 جانبره و  همره ای  نبود نظریه صورت در. کند تبیین را اسحمیت اصول و جمهوریت
 کرارگزارا  حکومرت   و سیاسی نیروهای اجماع و ایرا  سیاسی هجامع هشد پذیرفته

 قرانو   اصرول  از تفریالری  یرا  افراطری  تفاسریر  بره  اسحمی و جمهوری حاکمیت از
 (.17۵: 1383 زار ی،) شد خواهد اساسی منجر

 ترراکم   ردم  هقا د با و تمرکز براساس اغل  ایرا  در  مومی امور هادار هشیو
 قروانین،  ویرژه وضر    به کشور امور ههم یعنی تمرکز، براساس (4).پذیرد  می صورت

 مرکزی دولت ابتکار با واحد، مرکز از منبعث خارجی سیاست مالیاتی، و مالی امور
 براسراس  اما پذیرد؛  می انجام کام  مرات  سلسله اص  براساس آ  مورا ام توسط و

مورا  مرکزی برا  او توسط م بوده شده از امور تفکیک  محلی امور تراکم،  دم هقا د
 دهری  شرک   در نیرز  مرردم . شرود  مرات  کام ، در محر  ا مرال مری    سلسلهر ایت 
 اسرت  آ   ینری  مصرادیق  از انتخابرات  فراینرد  که دارند مشارکت انتخابی نهادهای
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 (.92: 1383، پور قلی)

 شفافيت آرای نمایندگان پارلمان

هرایی اسرت کره هرر پارلمرا  خواسرته یرا ناخواسرته          ترین مولفره  شفافیت آرا از مهم
هرای   درخصوص انتشار اطح ات آ  تصمیماتی گرفتره اسرت. در ایرن مرورد بحرث     

هرای آرای نماینردگا  را    گوناگونی در دنیرا مالرر  شرده اسرت ترا نحروه ارائره داده       
 مشخص کنند.

هرا و ...،   ها و لوایح و تایید یا ردصححیت توا  گفت رای هر نماینده به طر  می
هرای   ها ، مالالعرات و فعالیرت   ما  ، مشاورهنتیجه نهایی و خروجی همه جلسات پارل

یک نماینده است. به همین دلیر ، دانسرتن آرای نماینردگا  بررای مردمری کره ایرن        
کند. شرایا    اند، امکا  ارزیابی  ملکرد نماینده را فراهم می نمایندگا  را انتخاب کرده

نماینردگا  و   گویی توجه اینکه تا شفافیت آرا وجود نداشته باشد، امکا  ارتقای پاس 
 شناسایی مصادیق تعارض مناف  در پارلما  وجود نخواهد داشت.

نماینردگا  پارلمرا  و همچنرین اطح رات      هدهی همر  یادسترسی به سوابق ر
های مهمی است که هر  دهی، از ویژگی یاها در ر های ممتن  و غیبت یامربوط به ر

دارد کره در بسریاری از    پارلما  شفافی باید داشته باشد. این نکتره بسریار اهمیرت   
بود  آرای نمایندگا  است؛ البته با   فرض بر انتشار و  لنی های جها ، پیش پارلما 

سازوکارهای مخصوص به هر پارلما ، مگر آنکره مرواردی خراص یرا مححظرات      
 گیری  لنی نشود. یاامنیتی سب  شود تا نتای  ر

پارلمرا   »یقای جنوبی، کراتیک در آفروبرای نمونه، بر اساس اصول پارلما  دم
گیرری را از قبر  بره     یابرود  ر  بود  یا  لنری  باید هرگونه استثنا درخصوص مخفی

 نروا  یکری از اصرول     پارلما  باز نیرز بره   هاین موضوع در بیانی 1«. موم ا حم کند
برود  آرای   انتشار و  لنری   ،اساسی، شناخته شده است. این بیانیه در قسمت ثبت 

بررای اطمینرا  از   »گونره توضریح داده اسرت:      ، این اص  را ایرن نمایندگا  پارلما
شرا  در جلسرات پارلمرا ،     گویی نمایندگا  به موکح  خود نسربت بره آرای   پاس 

گیری صوتی در جلسرات صرحن  لنری را بره حرداق        یاپارلما  باید استفاده از ر
                                                                                                                                 

1  . Benchmarks for democratic Legislaturs in Southern Africa. article PP.5.6.1 
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ی در بیشرتر  گیرری الکترونیکر   یایا ر (5)دهی مبتنی بر اسامی یابرساند و از روش ر
دهری ا ضرای پارلمرا  در جلسرات      یاموارد استفاده کند. همچنین بایرد سروابق ر  

صرورت   ها را ثبت کند و دردسترس  موم قررار دهرد. بره    صحن  لنی و کمیسیو 
ی را به حداق  برساند تا هنجارهای امشابه، پارلما  باید استفاده از واگذاری حق ر

 .«1ال نرودوکراتیک زیر سوگویی دم شفافیت و پاس 
هرا   گیری در هر پارلما  متفاوت است. برخی پارلما  یار ههای نتیج ارائه داده

سرایت پارلمرا     آنرا  در وب  هی داده شرد افقط به ا حم اسامی نمایندگا  و نوع ر
گیرری   یاهرای ر  کننرد ترا داده   ها ترحش مری   کنند. برخی دیگر از پارلما  بسنده می

های گوناگونی برای مرردم  رضره کننرد ترا تحلیر  و       فرمتنمایندگا  را به همراه 
 تر صورت گیرد. تر و دقیق دهی نمایندگا  راحت یابررسی رفتار ر

های اسرتاندارد   ها و اطح ات آرای نمایندگا  بدو  استفاده از فرمت داده هارائ
ز های مردمی کره ا  و گروه 3های ناظر بر پارلما  شود که سازما  موج  می 2داده باز

کننرد، اطح رات را    دهی نمایندگا  استفاده می یااین اطح ات برای تحلی  رفتار ر
هرای مناسربی از    رود و تحلیر   دقتی برار مری   تب  بی صورت دستی وارد کنند و به به

هرای اسرتاندارد داده براز، اسرتانداردهای      شود. فرمرت   ملکرد نمایندگا  ارائه نمی
شرده   کند تا اطح ات ارائه دهنده تعیین می ارائه مشخصی را برای ارائه داده از طر 

هرا   ط تحلی  و استفاده مجدد از داده فراهم شرود. پارلمرا   یخوا  بوده و شرا ماشین
هرای   داده ههرای پارلمرانی، بره ارائر     دهندگا  داده ترین ارائه  نوا  یکی از مهم نیز به

 4اند. خود در قال  استانداردهای داده باز تشویق شده

 پارلمانی شفافيت ایمزای

 فسراد،  کاهش ها، رسانه نظارت سیاسی، نهادهای و احزاب نظارت مردمی، نظرارت
 خیرر  هدربررار  گرو و گفرت  و آمروزش آگاهی، افزایش نماینردگا ، گو ساختن پاس 

                                                                                                                                 

1  . Declaration of parlimentry opennes. Article 20 

2  . Open data 

3  . Parliamentry Monitoring organization 

4  . Decleration of Parliamentry openness. Article pp.35.38. 
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 انتخابرات  برای مردم تر صحیح گیری تصمیم نمایندگا ، رفتار تر شد  ملی همگانی،
 مزایرای  جملره  از گرری  حمایرت  های گروه  ملکرد بهبود بررای زمینه ایجاد آینده،

 در بسریاری  هرای  حروزه  شفافیت شام  پارلمانی شفافیت .هستند پارلمانی شفافیت
 انتخابراتی  های هزینه مجلس، مالی نظام  شفافیت مجلس، مذاکرات جمله از مجلس

...  و هرا  کمیسریو   جلسرات  شرفافیت  مجلس، اداری های روند شفافیت نمایندگا ،
 شفافیت مجلس صحن در شفافیت های شاخص ترین متداول و ترین اصلی از .است
 در اگر ،آرا این که زیرا است صحن در شده مالر  لوایح و طر  به نمایندگا  یآرا

 یرک  رویکرد و کارشناسی  کارهای هدهند نشا  باشند، داشته قرار خود درست مسیر
 در خرود  وکرحی  آرای از مردم آگاهی و هستند کشور مسائ  با مواجهه در نماینده
  ملکررد  برر  مرردم  نظرارت  گیری شک  با ث که هاست آ  مسلم حقوق از مجلس

 .شود می خود نمایندگا 
 گرو  پاس   مومی افکار به خود آرای برای هستند مجبور نمایندگا  آرا، شفافیت با
 بیشرتر  دقت با را خود آرای و کنند می شرکت تر  ادرنه ها گیری رای در درنتیجه باشند؛

 مجلرس  مشکحت از یکی .کنند می انتخاب ملی مناف  و کارشناسی مباحث به باتوجه و
 فعارنره  مشرارکت   دم لوایح، و ها طر  به نمایندگا  رای نوع از جدای ایرا  در کنونی

 امرا  داده اسرت؛  باره ترذکر  دراین رییس مجلس بارها که هاست گیری رای در نمایندگا 
 آرای شرفافیت  .دارد ادامره  همچنا  مسئله این نظارت، نبود و فضا بود  محرمانه  دلی  به

 از ارزشرمند  و درسرت  هرای  تحلی  ارائه برای ها رسانه برای مناسبی خورا  نمایندگا ،
 رفترار  بهبرود  بره  هرم  جامعره،  در هرا  تحلیر   ایرن  ارائره . کند می فراهم نمایندگا  رفتار

 انتخراب  بررای  را نماینردگا   رفترار  به نسبت مردم دانش هم و کند می کمک نمایندگا 
 سرب   چنرین  هرم . بررد  مری  برار  مجلس مختلف های دوره در تر صالح و بهتر نمایندگا 
 توسرط  نماینردگا   برخری  رای خرید از جلوگیری و ها گری ربی زمینه در فساد کاهش
 هرای  گرروه  و احرزاب  .شرود  مری  مجلس در مالروحه لوایح و ها طر  بعضی نفعا  ذی

 بره  کننرد و  تحلی  را خود ا ضای  ملکرد توانند می آرا شفافیت صورت در نیز سیاسی
 ارتقرای  موضوع سرب   درنتیجه، این دهند. بهتری ساختار خود  ضو نمایندگا    فعالیت
 .شد خواهد سیاسی های گروه  ملکرد و احزاب سالح
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 قانون قطعيت

 ایرن . انرد  دانسته «قانو  قالعیت» اص  را قانو  شفافیت توجیهی دری  ترین مهم از
 شرهروندا   از بایرد  کره  کنرد  مری  بیرا   درحقیقرت  دارد، ای پیچیده که ساختار اص 

 امنیتری  نبود نیز و شود ها    آ متوجه است ممکن قانو  ازطر  که درمقاب  تهدیدی
 در اصر   ایرن . کررد  حمایت بیاید، وجود به قانو  اجرای هدر نتیج است ممکن که

 وجرود  به بیشتر بشر حقوق به مسائ  مربوط با برخورد در و جامعه  مومی سالح
 قرانو   از بایرد بخشری   را قرانو   قالعیرت  اص  اروپا،  دالت دیوا  نظر از. آید می

ا مرال   در کشرور  یک در حاکم نهادهای برای ممنو یت درواق  که دانست جامعه
 شود. می محسوب حکومت ا مال برای گذاری قانو  قدرت

 در رای نمونره  برای. است پذیرفته نیز بشر حقوق اروپایی دیوا  را رویکرد همین
 و حقروقی  قالعیرت  اصر   اهمیرت  و لزوم بر دیوا  بلژیک، کشور  لیه مارکس پرونده
(. 1979، 1مرارکس و بلریگم  ) اسرت  کررده  تاکیرد   ضرو  کشرورهای  آ  توسرط  ر ایت

. شرود  نمری  ختم پرونده همین به دیوا  تاکید قانونی، اص  قالعیت اهمیت درخصوص
 اصر   تضرمین  در قرانونی  قالعیرت  اص  و تاثیر اهمیت به دیوا  آرا، از دیگر برخی در

 درلرت  کره  حقوقی روابط لزوم قالعیت آرا، از دسته این. است پرداخته قانو  حاکمیت
 اصر   از نیز را دارد، از آ  ناشی قانونی آثار و شهروندا  میا  حقوقی روابط تضمین بر

 از تروا   مری  کره  (. از نتای  دیگرری 2000، 2برومارکو) است گرفته نتیجه قانو  قالعیت
 کیفرری  حقروق  مرتقن  هرای  چرارچوب  و اصرول  از برخی گرفت، قانو  قالعیت اص 

 مسرائ   از یکری  قانو ، کرد  به ماسبق  الف  دم و قیاس به توس  من  جمله است؛ از
باشرد.   اساسی قانو  بر مبتنی خود باید که است این قانونی قالعیت اص  به مربوط مهم
 اساسری  قانو  سالح در و داشته باشد  ادی قوانین از فراتر جایگاهی باید دیگر، بیا  به

 تضرمین  حقوقی سیستم به  مومی ا تماد اینکه بر افزو  صورت، این در. تضمین شود
 سیسرتم  و گرذاری  قرانو   قردرت  تفکیک شد  انگاشته نادیده و سوءاستفاده از شود، می

 بنرابراین  شرود؛  مری  جلروگیری  مهم اص  این ماند   معال  درنتیجه و اجرایی و قضایی

                                                                                                                                 

1  . Marcks, V. Belgium 
2  . Brumarescu, Romanin 
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 کررد. مفهروم   تضرمین  نیز را قانو  حاکمیت اص  توا  می که صورت است این در تنها
 موضرو ات  و باشرد  ثابرت  و قالعری  درلرتش  در باید قانو  که است این قالعیت اص 

 کننرده  تضرمین  اصر   ایرن  درنتیجره، . باشرند  الصدور مسلم و مشخص کامح قانو  باید
 ممنو یرت  شود می ناشی قانو  از آنچه گرچه. شود می قانو  های تابعا  آزادی و حقوق
تسرری   هایی، محدودیت چنین تعیین ضرورت و لزوم فرض است، در شهروندا  رفتار

. انجامرد  مری  شرهروندا   آزادی و امنیت به تضمین درنهایت دیگر، موارد به ها آ  فتننیا 
 قررار  نقرض  معررض  در لحظره،  دهیم هرر  می انجام اجرا، قاب  قانو  براساس آنچه اگر

  بره  وجرود قرانو    خرود  شود. در نتیجره  می غیرممکن رفتار از بینی پیش هرگونه بگیرد،
 مردنی  جریرا   ثبرات  و حقروق  قالعیرت  بره  ا تمراد  زیرا شد؛ خواهد تلقی تهدید مثابه

 (.  89: 1967، 1الیسکویابد ) کاهش می

 و آزادی و حقروق  مررز  دقیقرا  کره  شود تنظیم ای شیوه به باید قانو  درنتیجه،
 خواهرد  انجرام  زمانی تنها گذار قانو  برای تکلیفی چنین. کند را تعیین ها ممنو یت

 صرریح  و شرفا   قرانو  . شرود  تنظریم  کامر   و شرفافیت  صراحت با قانو  که شد
 همرین  بره . اسرت  شرده  اندازه ممنوع چه تا و  ملی چه کند می مشخص روشنی به

 .شفا  داشت قوانین انتظار توا  نمی قانو  قالعیت به التزام بدو  دلی 

 حراکمیتی  شفافیت مهم های بخش از یکی اسحمی شورای در مجلس شفافیت
 را چیرز  همه خوب مجلس: »فرمود که( ره)امام  حضرت فرمایش از یسأت به. است
 مجلرس  شرفافیت  گفت: توا  می ،«کند  می بد را چیز همه بد مجلس و کند  می خوب
 و انجامرد  مری  حکومرت  های بخش سایر در شفافیت فراگیرشد  به اسحمی شورای
 .شود می شفافیت مزایای از حاکمیت ک  مندی ه بهر سب 

 گيری نتيجه

 مردمری  نظارت ابزارهای از  نوا  یکی  به که است چندی پارلما   ملکرد شفافیت
 در منراب   تخصریص  و گیرری  تصرمیم  فرایند سازی شفا  راهکارهای و پارلما  بر

گرذاری هرر    ایجراد شرفافیت در نهراد قرانو      است. شده مالر  مختلف کشورهای
ترری وضر  و از برروز فسراد و ایجراد       شود تا قوانین باکیفیرت  کشوری موج  می

                                                                                                                                 

1  . Eliescu 
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رض مناف  نیرز  های مختلف در قوانین جلوگیری شود و موجبات مدیریت تعا رانت
فراهم شود. همچنین با ایجراد شرفافیت در مجلرس،  رحوه برر امکرا  اسرتفاده از        

تروا  از نظررات آنرا  در     مشارکت مردم در نظارت بر نماینردگا  و پارلمرا ، مری   
 گذاری بهره برد. قانو 

از آنجا که مقولره شرفافیت یکری از محورهرای حکمرانری خروب بره شرمار         
ظرری مقالره را بره تعریرف و ابعراد حکمرانری خروب        رود، بخشری از مبرانی ن   می

تنیرده از   ای درهرم  بلکه در شربکه  خألاختصاص و توضیح دادیم که شفافیت نه در 
شود. حکمرانی خوب نیرز بردو     سازوکارهای قانو ، ساختاری و نهادی محقق می
ویژه حکومرت قرانو  هیچگراه بره      هتمهیدات نهادی و هنجاری مرتبط با شفافیت ب

یابد. به بیا  دیگر، نظام حکمرانی هرر کشروری    های اصلی خود دست نمیکارکرد
هرا   کند که  ملکرد نهایی این ها  م  می ها و ارزش ای از هنجارها و نقش در شبکه

 وابسته به محیط  ملکردی شفا  است.  
انتشرار   درخصروص  جهرا   هرای  پارلمرا   همه که موضو اتی ترین مهم از یکی

 اطح رات  انتشرار  انرد،  کررده  وضر   هایی سیاست آ ، اطح ات انتشار نیافتن و یافتن
 و هرا  فعالیرت  نتیجره همره   درحقیقرت  نماینرده  هرر  رای. است پارلما  در گیری رای

. اسرت  ایشا  نمایندگی کارکرد وجه بارزترین و لوایح و ها طر  مورد در او اقدامات
 پارلمرا ،  در خرود  نماینردگا    ملکررد  از مردم اطحع بر   حوه آرا، شفافیت بنابراین
 ضرمن  رو، این از . باشند گو پاس  خود رای به نسبت نمایندگا  تا شد خواهد موج 
 مرردم   موم انگیزشی ساختار تقویت موجبات مردم، اجتما ی  -سیاسی  بلوغ ارتقای
 .آورد می فراهم را کشور گذاری قانو  فرایند در جویی مشارکت برای

دهد کره   تجربه شفافیت آرای نمایندگا  پارلما  در کشورهای مختلف نشا  می
کشورهای زیادی با اص  قرارداد  حق اطحع مرردم نسربت بره  ملکررد پارلمرا  و      

شا ، شفافیت آرا را امرری ضرروری دانسرته و از آ  بررای       ها بر نمایندگا  نظارت آ 
اند. درنتیجه برای  آ  قوا ردی   داری کردهبر بهبود فرایندها و  ملکرد نهاد تقنینی بهره

تروجهی از   اند. به بیرا  دیگرر، شرفافیت آرای نماینردگا  در تعرداد قابر        ترسیم کرده
کشورهای جها ، اصلی بدیهی تلقی شده است که  م  برخح  آ  نیازمند توضریح  
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رو، در این کشرورها اصر  را برر ارائره اطح رات  ملکررد        دانسته شده است. از این
 مروارد  آنکره  مگرر انرد   دهری نماینردگا ( قررار داده    ویژه چگونگی رای مایندگا  )بهن

 مروارد  صورت، دراین. بماند مخفی نمایندگا  آرای اطح ات تا شود موج  استثنایی
 ایرن  با باشد. شده  مشخص دقیق صورت  به پیش از باید اطح ات انتشار  دم و استثنا

. داشت خواهد گیری تصمیم و استدرل توضیح، به نیاز اطح ات انتشار  دم سازوکار،
 مرردم  اطرحع  بره  شرفا   صرورت  بره  نیرز  گیری در رای غیر لنی موارد حتی درواق 

 .شود می ارائه ها درباره آ  کافی توضیحات و رسد می
با ایجاد شفافیت در آرای نمایندگا  و تدوین قوا د و سازوکارهای دقیرق در  

هرا بررای    انتشرار ایرن داده   هچنرین شریو   نیافتن و هم تشاریافتن و ان راباله با انتشار
توا   ملکرد نمایندگا  را بهتر رصد کرد و نماینردگا    می ،دسترسی و تحلی  بهتر

گو کرد. شرایا  ذکرر اسرت کره      شده توسط آنا  پاس  را نسبت به تصمیمات گرفته
گیرری و   گرویی، سرب  بهبرود فراینردهای تصرمیم      رود این ارتقای پاسر   انتظار می

 تخصیص مناب  کشور شود.
 نوا  یک اص  در وض  قوانین پذیرفته شده و در حاکمیت قانو   هب شفافیت

کننرده   در پیوند مدیریت و حکمرانی ماللوب است  نصر تعیرین  راهبردیکه  ام  
 د.شومحسوب می 
مشکحتی که نظام ما در بسریاری از سرالو  سراختاری و اداری     ترین از اصلی

 ردم   ،ناکارآمدی،  ردم پاسرخگویی    ،گریزی قانو با آ  مواجه است، مشک  فساد، 
تبر  ایرن مشرکحت     مد  مسائ  و مشکحت دیگرر بره  آوجود  هپذیری و ب مسئولیت

د  در است. هرگونه اصح  و بهبود در کشور، بدو  فهم شفافیت، هماننرد قردم ز  
ای است که بدو  نور، هر قدمی )حتی برا نیرت    نظم و آشفته تاریک و البته بی  خانه

تواند بسیار خالرنا  باشد. لذا شفافیت مانند نوری است که مسرائ  را   اصح ( می
توا  نسبت به مسرائ    برد و پس از آ  تازه می ابهامات را از بین می  کند، روشن می

. رویکرد شفافیت معتقد است که با ایجاد فضای شرفا   فکر و برای آنها تدبیر کرد
 و کیفیرت  توا  میو ...  ملکردها  ، ام گذارد  رفتارها و به  رصه آورد  و به مأل

 احتمرال  کاسرت،  فسراد  و جررم  بروز از  برد، بار را اقدامات و کارآمدی تصمیمات
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 همره  در نیز را مردمی مشارکت و نظارت آ  بر  حوه و داد افزایش را جرم کشف
 ایجراد  از و کررد  مسرتقر  را  ردالت  تروا   مری  شفافیت ایجاد با. کرد فعال ها  رصه
تروا  شرفافیت را    سارری جلوگیری کرد. لرذا مری   ای ناروا و  دم شایستهه تبعیض
 حکمرانی در کشور تلقی کرد. راهبردیحلقه 

 برا  ایررا   اسرحمی  جمهروری  هموضرو   قروانین  و گیرری  تصمیم نظام ساختار
 باید ها تفاوت این دارد. به متفاوتی نهادی ترتیبات و افتراق وجوه دیگر، کشورهای

 آرای شرفافیت  هدربرار  گیری تصمیم و کشورها تجربیات تالبیق و بررسی فرایند در
 حقوقی نظام کنونی بستر در رسد می نظر به رو ازاین. شود توجه ایرا  در نمایندگا 
 اقتضرائات  و مححظرات  ایرن  درنظرگررفتن  با باید نمایندگا  آرای شفافیت کشور،
 شود. محقق  م  در نمایندگا  آرای شفافیت از هد  شود تا بررسی

تررین ابعراد شرفافیت پارلمرانی اسرت و در       از مهرم  نماینردگا  شفافیت آرای 
است. بر ایرن اسراس، بره جرز       شده  یک اص  پذیرفته  نوا  بهبسیاری از کشورها، 
وارد امنیتی، آرای نمایندگا  به همرراه اسرامی ایشرا  انتشرار     جلسات غیر لنی یا م

یابد. بررسی وضعیت موجود و امکانات فعلی مجلس شرورای اسرحمی     مومی می
 نروا  یکری از محورهرای شرفافیت      دهد که شفافیت آرای نماینردگا  بره   نشا  می

 .پذیر است  ملیاتی و امکا   ملکرد پارلما  کامح
گیری از تجریبات موفق در این زمینه، درراسرتای بهبرود    رو، ضمن بهره از این

پیشنهادها و راهکارهای زیر ارائره  فرایندها و ارتقای شفافیت در نهاد تقنینی کشور 
 شود: می

 سازی فرهنگ و ادبیات شفافیت پارلمانی نهادینه -1

 داخلی مجلس شورای اسحمی   هنام بازبینی قانو  آیین -2

 گیری نمایندگا  یاانتشار میزا  مشارکت در ر -3
 ایجاد پروفای  نمایندگی  -4

 های پارلمانی انتشار داده -۵
 تجمی  اطح ات شفا  کنونی -6

  نمایندگا  مجلس شورای اسحمی یتصوی  طر  شفافیت آرا -7
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  ها یادداشت
 اقتصرادی،  مرالی،  جزایری،  مردنی،  مقرررات  و قروانین  همۀ: اساسی قانو  چهارم اص  .1

. باشرد  اسحمی موازین اساس بر باید ها این غیر و سیاسی نظامی، فرهنگی، اداری،
 دیگرر  مقرررات  و قروانین  و اساسی قانو  اصول همه  موم یا اطحق بر اص  این

 است. نگهبا  شورای فقهای  هدۀ بر امر این تشخیص و است حاکم

 هم و خداست آ  از انسا  و جها  بر ماللق حاکمیت: اساسی قانو  وششم پنجاه اص  .2
 تواند نمی کس هیچ. است ساخته حاکم خویش اجتما ی سرنوشت بر را انسا  او،
 قرار خاص گروهی یا فرد مناف  خدمت در یا کند سل  انسا  از را الهی حق این
 .کند  می ا مال آید  می بعد اصول در که طرفی از را خداداد حق این ملت و دهد

 آرای اتکراء  بره  بایرد  کشرور  امور ایرا  اسحمی جمهوری در: اساسی قانو  ششم اص  .3
 مجلرس  نماینردگا   جمهرور،  رئریس  انتخراب : انتخابرات  راه از شود اداره  مومی
 که مواردی در پرسی همه راه از یا ها، این نظایر و شوراها ا ضای اسحمی، شورای

 .شود  می معین قانو  این دیگر اصول در

 .است تأم  قاب  حدی تا ها شرکت و شوراها ادارۀ شیوۀ این البته .4

 نماینرده  نرام   مقاب  نمایندگا  از  کدام هر رأی که است نمایندگا  آرای انتشار از نو ی .۵
 .شود می ثبت

 منابع

 ها کتاب
 هنرر، دانشرگاه  : تهررا   شرهری،  حکمرانری  و ، مردیریت (1388) همکرار  و  . پرور،  بر 

 .پژوهشی معاونت
 .چشمه نشر تهرا : نادرزاد، بزرگ ترجمۀ دموکراسی، مبانی در تأم  ،(1378) آ. دوبنوا،

ی هرا  پرژوهش ز مرک :یافتگی ایرا ، تهرا  توسعه ۀ قحنیت و آیند ،(1381) .سری  القلم، م
  لمی و مالالعاتی استراتژیک خاورمیانه.

 انگسرتا ،  امریکرا،  ایررا ،  تالبیقری  مالالعره ) شهری خوب حکمرانی ،(1394)  . شاکری،
  .مصلی انتشارات: جهرم  (مصر و ترکیه
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شرد  و موقعیرت جوامر  در     شد  و جها  سوم: روند جهرانی  جهانی ،(1384). ، عقاضی
 المللی. دفتر مالالعات سیاسی و بین :المل ، تهرا  حال توسعه در نظام بین

مرکرز تحقیقرات    :سر  دولرت، تهررا    حکمرانی خوب و الگروی منا  ،(1387).پور، ر قلی
 استراتژیک و دانشگاه آزاد اسحمی.

مرکرز  : تهررا   هرا،  برداشرت  و مبرانی  مفراهیم،  قانو ، (، حاکمیت138۵مرکز مالمیری، ا. )
 .مجلس های پژوهش

 نشر دورا . :قانو  اساسی جمهوری اسحمی ایرا ، تهرا ، (1386). منصور، ج

 مرکرز : تهررا   اول، چرا   توسرعه،  بنیرا   خروب  حکمرانری  (،1383همکرار )  ا. و میری،
 .اسحمی شورای مجلس های پژوهش

مالالعرات   ۀپژوهشرکد  :تهررا   های شکننده و امنیت انسرانی،  دولت ،(1390) .فام، م یزدا 
 .راهبردی

 مقاالت
، مجلرۀ تحقیقرات   «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومرت در ایررا   »(، 1383زار ی، م. )

 .11حقوقی، شمارۀ 
(، سرمایۀ اجتما ی و حکمرانی خوب: تحلی  تالبیقی فرازی  1390سا ی، ع. و کبیری، ا. )

، دوفصلنامۀ مسائ  اجتما ی ایرا ، سرال دوم،  2008تا  2000کشوری از سال  بین 
 .94-63، 2شمارۀ 

حکمرانرری خرروب شررهری در چررارچوب نظریرره  هررای شرراخص»(، 1391سررردارنیا،  . )
، مجمو ه مقارت همای   لمی حکمروایی خروب شرهری، جلرد اول،    «سیستمی

 تهرا : تیسا.

، آمنره، تابسرتا ،   «نظریۀ حکمرانی خوب از دیردگاه نهر  البحغره   »(، 1392آبادی، ا. ) شاه
 .18تا  1، صص 2شماره 

فصلنامۀ فرهنگ ، «وب و نقش دولتحکمرانی خ»(، 1382پور، ر. ) زاده،  . و قلی شریف
 .93-109مدیریت، سال اول، شمارۀ چهارم، پاییز و زمستا ، صص 

، «امنیت انسانی در پرتوی دکترین حکمرانری خروب  »(، 1981زاده، م. و شاکری  . ) قربا 
 زمستا .91فصلنامۀ حقوقی مجد، سال دهم، شمار، 

نی خوب در ایرا  با تأکید برر  کمراتحلی  و امکا  سنجی الگوی ح»(، 1999پور، ر. ) قلی
 62، شماره .م،یریت،  «دولت نقش

 0-261( :22) 6، رفاه اجتما ی، «ای بر نظریۀ حکمرانی خوب مقدمه»(، 138۵میدری، ا. )

اثر حکمرانی خوب بر سالح فساد اقتصادی در کشرورهای برا   »(، 1381ناظری اصلی، ع. )
 24-3( :4) 26دیریت و توسعه، ، فصلنامۀ فرایند م«یافتگی متوسط سالح توسعه

، فصرلنامۀ  «بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانری ماللروب  »(، 1388یزدانی زنوز، ه. )
  .70تا49، صص۵حقوق  مومی، تابستا ، شمارۀ 
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